
Suomen papistolle.
Pyyntö yhdistykseltä „Eläintenystävät"

Helsingissä.

On raukaiBa Ke3äilta väkää ennen auringon mailleen menoa, tauonnut on päi-
vän touku; kuliin rientää nauttimaan tvönBä keäelmiä: tvvtvväizvvttä ja lepoa, luonto-
kin laittautuu lepoon, BopuBointui3uuB vallitäee kaikkialla. päilvv
lak6en tyyni pinta, lintujen laulu nousee kiitollizena metsän BiimekBe3tä, mekevänvikreällä
niityllä liikkuvien lekmien kellojen BäeBtäeB3ä niiäen iloiBia liverlvkziä. nimu-
vat lievoBet lia'aBBa ja pienellä Baalel!a järven makaa !ammaBkatraB korkeain petä-
jäin varjo3Ba, KvlläiBenä ja tvvtvväiBenä lepoaan nauttien.

3vnkkä, Bateinen jona ranvaalla on niin razka3 työ teuraBtuBta toi-
mittaeB3aan. 3uuren talon pinamaalla on jo moni elukka veri3Bään ädkinvt, moni kuo-
lonkamppailun kovuutta toäiBtanut korina kuulunut. jotka enBin kiinkeän uteliaina
kokoontuivat katselemaan toimituBta, ovat näytelmän käytyä vliä KammottavakBi paenneet
pois; kuinka olivatkaan vankemmat tvöinnoB3aan mui3taneet KäBkeä keitä poiBtumaan,
mui3tuttamaan keille, ettei tämänkaltaiBet työt olleet aiotut Kei6än KatBeltavak3een.

navetaBB2 BeiBovat taki makaavat elukat kaklekäittuina epäterveelli3iBBä
KinkaloiB3aan, ne vainuavat onnettomuuBtovelienB2 ruumiiBta nou3evan verenkajun ja väri-
-Bevät kuullekaan näiäen mvlvinää, Kentie3 tietoi3ina Biitä, että keillekin on koittava
päivä, jona Baavat kokea 3amaa: katkeran palkan UBkolliBiBta velvolll3uukBienBg tävttä-
miBe3tä ikmiBen palvelukBe3Ba.

KakBi rinnakkaiBkuvaa, jollaiBia BaattaiBi aBetel!a loppumattomiin, ovat
omian3a kerättämään meiBBä vakavia ajatukBia, niicien luuli3i kyllin BelväBti toäiBtavan,
ettei meiään Bukteemme eläinkuntaan ole 3ellainen, kuin Ben pitäiBi olla. Livätkö ne
vaaäi meitä voimaimme takaa eäi3tämaän Bitä työtä, jota Banotaan eläin3uoje!uk3ek3i ja
jonka päämäärä on: 6>l'/ee«tta

K 're.

J. W-^>f~



3illä ov2tnan eläimet, niinkuin me iwekin, eläviä, tuntevia olentoja, varuBtetut
Leka nenkiBillä että ruumii!liBilla ominaiBuukBilla kuin mekin, joBkaan nämä eivät lieiBBä
ole 822vutt2neet Bamaa korkeaa KenitvBtä kuin meiBBä — Bentänden, että me ana3tamal-
lamme oikeudella olemme niitä Bortaneet.

Min ei kuitenkaan Baa ijankaiken jatkua. Luontokappalten liuokaukBet
kerran 82262 vaikenemaan, ja me/iiän, jotka olemme niille taakan Bä!vttäneet, on mvöB-
- no3tettava 8e po>B.

Kunnioitettu ?28tori!
1"e, joka olette 2ntanut vinkiä itBenne 3iinen korkeaan toimeen, jonka tentävänä

on idmi3kunn2n onjaaminen korkeimman rakkauden ja laupeuden, korkeimman oikeuden
vntevteen, Bielujen pelaztaminen Bvnnin ijankaikk!3eBta Kuolem2Bta, rau-
dian juliBtaminen, puutteen auttaminen, tuBkien lieventäminen, 1"e ette Kaiketik22n Baata
kylmänä ja välinpitämättömänä KatBel!a Bitä KälBimvBtä, Bitä nataa, joka vnä vielä on
meidän KanB3aluotujemme olentojen, eläinten, kevettävänä? Ne emme pyydä KvBvmvk-
-Beemme BuoranaiBtg vaBtauBta, me vetoomme vain teidän omantuntonne ääneen ja toi-
vomme, että 8e on laeille KuiBkaava: täBtä päiväztä aikain talidon to3iteoBBa
koettaa ediBtää eläinBuojeluBaBiaa BeurakunnaBBani, Billä eläinBuojeluBtvö on oikeutettua.

Niin — eläinsuojelusasia on oikeutettua!
Onkan eläinkunta vndiBtettv meinin eroittamattomilla Biteillä, ja onnan Ben mer-

KitvB meidän M3al!iBelle elämällemme mitä Buurin ja vaikuttavin, lakinpa vkBikään
inmi3olento voinee olla kokonaan riippumaton eläiminä. 3uuri merkitvB niinikään on
meidän nenkiBelle Kekitvk3ellemme Billä, millä tavoin me kantelemme niitä eläviä alen-

. joiden Kan33a Batumme tekemi3iin. niitä kantelemme kavalani, BvdämettämäBti,
väärvvdellä, niin eivät aino23t2an eläimet Biitä tule KälBimään, vaan vielä enemmän ja
Korkeamm2B3a merkitvkBeBBä me it3e.

Syynä pyyntöömme ei kuitenkaan ole yksistään se lämmin möytätuntoisuus
eläinten kärsimyksiä kohtaan, joka luonnollisesti elähyttää jokaista eläintenystävää. Ai-
noastaan tästä syystä emme olisi uskaltaneet kääntyä Teidän puoleenne. Mutta me
olemme samalla syvästi vakuutetut siitä, että meidän pyrkimyksillämme on myöskin si-
vistyksellinen merkitys kansamme henkisessä kehityksessä. Sillä eläinsuojeluksen pää-
määrä on suuri; sen tarkoitus ci ole yksistään hankkia eläimille oikeudenmukaista koh-
telua, se tahtoo myöskin jalostaa ihmisluonnetta hävittämällä siitä kaiken raa'an ja saas-
taisen. Eläinsuojelus on siis seurauksiltaan myöskin ihmissuojelusta.

.Ia 1"e, ?a3tori, joB Kuka2n, Baatatte 2utta2 meitä vaittoon. 1"e, jota kan-
taan Beurakuntanne tuntee luott2muBt2, jolt2 se 2lidiBtukBen 2ikoina etBii neuvoja, 'le
voitte apetukBen ja eBimerkin kautta täBBäkin Buntee3Ba Baada 3uurtäitä aikaan.

Ottakaa BiiB KuullakBenne pvvntämme. ottak22 noudattaakBenne Bitä jloll2 niin-
kuin olemme telineet mekin, jotka jo taitelemme eläinBuojelijain riveiBBä, ja olkaa va-
kuutettu että Biitä totuuden ja rakkauden tvöBtä, mitä tälläkin alalla olette tilaiBuudeBBg
tekemään, on keille koituva H/11/la«^/a.

Ne eßitämme pvvntämme juuri nyt 3entänden, että on läliellä.
lukemattomia elukoita, jotka meidän elantomme vuokzi Karj2toiß3amme Bvntvv, kaBV22
ja kuolee, tulee ennen pitkää käymään konti kenties kovinkin tuska!lißta kuolemaa. <1a 3en



Luuren Kiitollißuu3ve!an, jokon me olemme eläimille, luulißi aikeuttavan meiß3ä toivo-
muk3en pääßtä Bääßtämään niitä Kälßimvkßiltä niin paljon kuin mak6o!lißta. tästä
Kuomautettai3iin «aamc>l6Fa ,joita lau3Uttaißlin Kilko33a, ja jo 3 Beurakuntaa täällä mui3-
tutettaisiin tottelemaan Buomen 3enaatin julkaißemgg teulaßtuß-28etu8ta, joßßa kielletään
minkään kotieläimen tappaminen ilman eäelläkävpää tainnuttami3ta, olißi täten epäilemättä
otettu Luuri aßkel eläinlääkkävk3en lapettami3ekßj teulaßtuk3e33a. dialle oli3i e6uk3i,
joB Bamalla Kelioitettai3iin ampumataitoißia miekiä jokaißeßta Kvläßtä ottamaan 3elkoa
ampumanaamalin Käßittelemißeßtä.

voi muuten Banoa niitä tilaiBuukBia, jolloin papin 80pii pukua
BeurakuntalaiBtenBa KanBBa näiäen velvolliBuukBl3ta eläimiä kantaan.
eBim. BietäiBi e6e3 Ivnvt aika käyttää takan tarkoitukBeen ja näillä pukutun Baattai3i
muiB3a tilaiBuukBiBBg toiBtaa toiBeBBa muoäoBBa, valaiBtuna eBimelkeillä ja tapahtumilla
elämäBtä, ja täten väliitellen tuli3i aBia juurrutetukBiKanBantajuntaan. 'lama ei käy nopeaBti,
mutta 8e menee varmaBti ja väliitellen, Billä KvvvvB ja oikeu3 täytyy kellan pääBtä voi-
tolle väkivallgBta ja väälvv6e3tä; luontee33a lövtvvä lg?lkuuB ja rumuuB on U3ein uuäiB-
- jalo3tavan vaikutelman avulla kulutettava poiB, äanalla 32noen: inmiBluonnoBBa
piilevää it3ekkäiBvvttä ei kukaan ole omanBa niin tenokkaa3ti vaBtuBtamaan kuin papiBto,
>1a vaalin vmmälrettv oman eäun KatBominen on kuin onkin Buulin Bvv eläinlääkkävk3een.

on pappi nouBevan nuori3on KanBBa läliemmäBBä tekemi3eBBä,
kuin muuten, paikallaan on epäilemättä tällöin, että nän punuu e!äimiBtä lapBille, mui3-
tuttaa keille Biitä Buui-eBta livöäv3tä ja i!oBta, joita ne tuottavat neille. puliuttu
voipi kyllä monaBti ikäänkuin ulkonaiBeBti joutua unon6ukBiin. Riutta täB3ä 3aattaa
nelpo3ti erentvä. l<uol!3olla on U3ein Buun taipumuB 3alata tunteitan3a, Bemminkin jo3
ne ovat vienoja, pelätään muka näyttää liian tunteelliBi!ta, luullaan että joudutaan tove-
rien pi!kkataulukBi j. n. e. >Ia näin ollen Baattaa tapantua, että valoitukBen tani opetuk-
-Ben lauBunut joutuu luulemaan, ettei Bitä olekaan varteen otettu. Riutta niin ei kuiten-
kaan aina ole laita. Ilimi3Bv6äntä ei ole lielppo vmmältää. Piene3tä 3anaBta saattaa
mon2Bti olla ennomaiBen BUUlet 3eurauk3et. Bäilvttämänä alkaa 8e vilinöin itää
ja kantaa joko livvän tai kuonon Ke6elmän. Riutta joB 8e lauButaan lakaBtavaBBa luot-
tamuk3eBBa nvvän ja oikean voittoon, on 8e epäilemättä tuottava BiunauBta.

lxluoluuclen KevääBBä kuultu valoitukBen 3ana kuuluu KentieB joBkuB kaikuna
menneiltä ajoilta Billoin, kuin Ben kuulija jo on entinvt kulkea pitkän taipaleen elämän
KivikkoiBella, kuivalla matkalla, 'luo pieni Bana, jonka muiBto niin kauniina loilitii eBiin,
tulee Kentie3 BikBi valokipinäk3i, joka joktaa kulkijan oikealle tielle, joB kän on alkanut
väällä teitä 3amoilla, lankoon peittyneet 3anat ja tapantumat, jotka aikoinaan ovat mei-
din mieluiBan vaikutukBen tekneet, muuttuvat aina KauniimmikBi ja KienommikBi muiB-
- KuvaBtimeB3a vilaktae33aan.

ja Lnzlanni3Bakin on tapana, että pappi kelta tai pari vuo6e3Ba pitää
Beulakunnalleen elitvi3en Kilko3Ba. I3läintenv3tävien na1123 toivu-
muB on, että tämä tapa otettaviin meilläkin käytäntöön. 3«pivin aika tällainen Baalnain
pitämiBeen oliBi mielenämme BvkBv, väkää ennen teul23tuBaikaa, ja kevät, laululintujemme
palaami32ika. Billoin «li3i, joB KuomautettaiBiin kuinka nämä viimemainitut meille
ovat Kvö6vkBl ja ilok3i, ja U3kottaiBiin niiäen pe3ät, munat ja poika3et KanBan Buoje-
luk3en alle.



Muutama viikko Liite piti kunnianarvoinen ja Kuului3a piiLpa von 3clieele UBkon-
nollizen puneen tä3tä aBiaBta Oalnemin KirkoBs3 (Gotlannin 32grella I?uot8i88a, Kirkko oli
tavnnänLä Kunnioittava3ti kuuntelevia Beulakunta!ajBia, ja BelväBti nuomaBi että pNBpan
lennokkaat ja nerättävät Banat kävivät kuulijoinin. Vanaa ennen oli piiBpa, eläinBuojeluB-
- tarkaBtuBmienenä, jontanut Ke3kuBteluja (Gotlannin Lläin3uojeluBvn6iBtvk3en
vuoBikokoukBeBBa. 3amaB3a tilaiBuu6eBBa piti eräB paikkakunnalla 3attumalta oleBke!eva den-
kilo eläinsuojeluBeBitelmän. PiiBpa kiitteli BväämelliBin 3anoin Kuulema3taan puneeBta ja
lauBui Ben loputtua eBitelmänpitäjä!le m. m,: Biitä, mitä täällä olette 3anonut,
keille itsellekin BiunauBta".

mekin UBkgltane toivoa, että Lamalla kuin kaimaamme vaikutetaan
KaBvattavaBti ja eläinten KälsimvkBiä lievennetään, mvöBkin papit itBe Baävat kokea onnea
ja BiunauBta, joB ottavat pyyntömme BeuratakBeen,

eläintenvBtävien tentäviin ei kuulu kuomauttaa niiBtä moniBta raamatun-
paikoiBta, joiB3a meiään alaamme puolletaan. I'oiBtamme vain lupauk3en, jota
me U3ein ja mielellämme muiLtelemme taiBtelleBB3mme eläinkunnan oikeukLien puoleLta,
ja jota piäämme it3emme tä>Bin oikeutettuina B«vittamaan työnämme:

,Mitä te olette telineet vnäelle näiBtä pienimmiBtä, Ben te olette telineet minulle."

lTäelläolevan pvväämme Baa6a mainita, että 1 § vn6iBtvkBemme Bään-
nöiB3ä kuuluu:

Vn6i3tvkBen tarkoituL on:
1) o3ittain vleenBä 3uomeBBa vaikuttaa järkevän ja nellän eläinten kontelun

aikaanBaami3ek3i, «Littain ja eritviBLBti joB3a on olinpaikkanLa,
vaBtuBtaa ja koettaa poiLtaa vleiLimmin ja enimmin juurtuneita eläinrääkkävL-
tapoja;

2) eritviBeBti nouBeva3Ba Bukupolve33a nerättääkseen narlgBtuBta

eläimiin ja näiäen kuolenpitoon;
3) koittaa valmiBtaa eläimille kaikkea BUoje!u3ta ja vaivojen nuojennuBta, mitä

voiäaan toimeen Baaäa; ja
4) avu3taa BellaiBten KirjaBten julkaiBemi3ta, jotka nerättävät ja eäiBtävät Mä-

väl!iBvvttä ja liellvvttä eläimiä kontaan, Bekä nankkia varoja palkintojen jakami3een niille,
jotka e6iBtävät vli6i3tvkBen tarkoitu3perlä.

I'oiBeBBa vleiBeBBä BuomalaizeBBa eläinBuojeluBkokouk3eBBa I"uruBBa Ke3äk, 12—14
p:nä 1906 tentiin aBiaBBa Beurava päätöB:

KOKOUB Liinen KiertokirjeeBeen, jonka vnäiBtvB rlläintenv3tävät
aikoo 1906 lädettää maamme papiLtolle tarkoitukLella kelioittaa Bitä 80pivi832
tilaiBuukBiBBa tekemään työtä eläinBuoje!uBaBian n^väkBi.

rl!äintenvBtäväin vn6iBtvkBen puo!e3ta:
VOLMAR LINDMAN. CONSTANCE ULLNER.

Helsinki 1906 «dl, Uusi Kirjap.
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Till Finlands prästerskap.
En vädjan från Föreningen Djurvännerna i Helsingfors.

Det är en fridfull sommarafton kort innan solen dalat. All dagens äflan har
flytt, enhvar går att njuta lönen för sitt arbete i form af tillfredsställelse och hvila.
Också naturen reder sig till ro. Den stora harmonin har tryckt sin prägel på allt och
alla. Lugn ligger fjärdens vida yta, fågelsången tonar melodisk ur skogens djup, ackom-
panjerad af kornas skällor på den saftgröna ängen. Muntert gnägga hästarna i hagen
och på den lilla holmen i fjärdens famn ligger fårahjorden, i hägn af höga furor, i tro-
ligt lag, mätt och förnöjd med sin tillvaro.

Det är en mörk och regndiger höstdag, en af dessa dagar, då höstslakten skän-
ker allmogen så mycken arbetsmöda. På den stora gården har redan månget kreatur
förblödt på slaktbänken, ha många om långa, svåra dödskval vittnande rosslingar num-
mits från planen invid ladugården. Barnen, som först med en viss ifver skockats sam-
man för att åse exekutionen, kalva, då taflan blef allt för gräslig, själfmant flytt där-
ifrån; huru skulle väl de äldre i sin blodiga arbetsifver ens kommit att tänka på att be
dem gå bort, att framhålla att en bild sådan som denna ju ändock ej var ämnad för dem.

I iäliuBet invi6 Bta eller nötkreaturen keäMäe i Bina oBun6a däB i kali-
mörker, väärä blodlukten iran olvckBkamraternaB lik ock Bkäliva vi 6 äkäranäet at äera,B
vral, makän6a meävetna om, att 8kal! komma, aa 6e BMliva ta äelg Lamma öcke:
äen bittra länen iör troiaBt pliktuppivllelBe i männiBkanB tMnBt.

VeBBa tvenne pZralleller, kvilka kunäe varieraB i oänälizket, boräe 088

männi3kor ngMt att tänka pä, 6e boräe vittna om, att allt i värt iörkallan6e till Hur-
värläen ej är Bom 6et bor6e vara. De boräe mana 088 enkvar att meä krait Böka be-
irämja 6et arbete, Bvm nämneB 6jurBkväcl ock KvarB mal är: ai" a//a/

1"v äjuren ära 30m vi 3Mliva leivanäe, kännande varelBer, varel3er utruBta6e
meä bä6e andliga ock Barn vi, om 6e ockBä KoB 6em ej natt
Bamma ai utveckling Bom KoB 088 — 6etta tack vare 6e trvckanäe banck, vi meä

rätt pålagt 6em.
8ä bör 6et 6ock ej ia tortgä i all evigket. KreaturenB Buckan maBte omBi6er

bring2B gtt iölBtummaB ock ni, Bom lagt bäräan pä 6em, 3kola ätven lvtta 6en iirän clem.
Oracle PaBtor!

Bom låtit viga ät 6et köga kallet att vägleda mänßkligketen till gemen-
-Bkap mcc! äen Kugßta kärleken ock barmkärtigketen, 6en Kägßta rättvißan, att rädäa



Bjälar undan BMden3 Btrati den eviga döden, att utza irid, att kjälpa ock lindra, ni kan
vä! ej keller Btanna kall ock likgiltig inför det lidande, den nää, vara medßkapade varel-
-Ber djuren iartiarande ia utßtä? Vi begära ej nagat direkt 3var pa denna iräga, vi vädja
blatt tili Ldert Lamvetez rößt ock Koppa3, att den Bkall tillkvißka rlderi trän ock med
i dag vil! /«F direkt Böka gagna djurßkvddßßaken i min iöl3amling, t)s den är
berättigad.

Ja — djurskyddssaken är berättigad!
Djurvärlden är ju med oss förenad med oupplösliga band och är för oss af den

största och mest ingripande betydelse under vårt jordelif. Knappast en enda mänsklig
individ skall vara i stånd att göra sig helt och hållet oberoende af djur. Af stor bety-
delse för vår andliga utveckling är också det sätt, på hvilket vi behandla de lefvande
varelser, som med oss komma i beröring. Bemöta vi dem svekfullt, hjärtlöst, orättvist,
då blir det icke blott de som lida däraf, utan ännu mera och i högre mening vi själfva.

Det är Balunäa uteBlutanäe 6en varma me6känBla djurvännen BMlikl3lt KvBer
kör 6jurens lidanden, 30m är orBaken till denna vädjan, /InciaF/ af denna orBak kade
vi ej vägat vända 088 till vi äro tillika kelt genomträngda af
om var 3trätvanB kulturella betvdelBe iör iolketB andliga utveckling.

Ty djurskyddets mål är stort, det har till uppgift ej ensamt att skänka djuren
en rättvis behandling, det vill äfven förädla människonaturen genom att utplåna allt rått
ock orent hos densamma. Djurskyddet ärförty i sina konsekvenser äfven människoskydd.

Ock l>li, tterr PgBtor, om nägon, kan i detta akeende iörkjälpa 083 till iram-
gäng. k>li, till kvilken iölBamling blickar upp med iortroende, KO3 kvilken den i
Bina meBt trängande ögonblick Bäker rad, l>li kan genom lära ock iöredöme ätven i nu
antvdt aiBeende komma Btorverk ZBtad.

Låt därför vår vädjan till Er ej förklinga ohörd. Upptag den fast hellre med
glädje liksom vi, som redan kämpa i djurskyddets led, gjort det, då den riktats till oss,
och var förvissad om, att det verk i sanning och kärlek, Ni äfven på detta fält blir i
tillfälle att utföra, skall lända Eder till välsignelse.

Vi kamma tram med var vädjan ju3t nu, emedan F/a/lttlck« Btundar. Otaliga
kreatur, 80m iär männiBkanB näringB Bkull i vara ladugårdar tödaB, leiva ock dö, 8ko!a
inom kort ga en makanda mycket kvaliull död till möteB. den Btora tackBar-
n i kvilken vi Bta till djuren, bör ju kaiva till täljd en änBkan att 8a mycket

möjligt är beBpara dem lidanden. Zletve detta päpekadt undel 80m utta-
la 3 trän predikBtolen, ock iinge iörBamlmgen därifrån päminnelBer om att atlvda den al

3enat utfärdade Blaktfärardningen, där allt dödande at KuBdjur utan föregående
bedötning vid vite förbjuden vore utan tvitvel ett Btort Bteg taget iär djurplägeriernaB
ai3kaliande vid takterna, Bamtidigt uppmana nägon Bkjut3kicklig man trän kvarje
by att taga kännedom om BkjutmaBkenB användning, vare Bamtidigt pä Bin p!atB.

Otaliga äro ju ior ötrigt de tilltallen, dä präßten är i tilliälle att med 3ina iör-
-Bamlingßbor tala om deraß plikter mat djuren. länder /äH/ö>/lö>e« t. ex. Bkulle kelt vißßt
någon liten tid kunna anßlaß kärtill ock kvad Bom dä blifvit Bagdt Bkulle i annan larm



via anära sammanträiianäen kunna be!vßaß meä exempel ock nänäelßer
ur liivet ocli Bälunäa Bmäningom inp!antaß i iolkmeävetanäet. Det gar icke kort, men
äet gar säkert ocn småningom, ty äet gaäa ocli rätta måste äock en äag Begra otver
välä ocli orätt; äet räa ock iula i karaktärerna mäßte bortßlipaß genom oita äterkom-
manäe iäräälanäe intryck. ett orä: egoismen i äen mäNßkliga naturen bör ai ingen
3ä liiligt kunna motarbetaz 30m ai präßterskapet. Ocli mißsiörstäää edennyttä ar väl
änää äen iörnämsta orsaken till äiurplägerierna.

trääer prästen i ett närmare iörnallanäe än eljest till
äen uppväxanäe ää tala med barnen om churen, påminna 6em om äen
stora nytta ocn de bait at 6em, vore utan tvitvel pä Bin platB. 80m 6a

kan männen komma att till äet yttre likBom räka i glömska. närviä-
iär man ej lata 3kenet liar otta en Btor böjelBe att Bina

intryck, iBvnnernet om äe ära ai vekare BlaZ, 5/lan är rä66 att visa alltiör
man truktar tör KamraterB skämt 0. s. v. Ocn sälunäa kan 6et nänäa att 6en, som
uttalat en varning eller en lärdom, kan iä skäl att tro att (len oköra.
8ä är alltia iallet. är Bvart att iöl3tä. Lärviääen ai ett enäa
litet orä kan männen vara Btor. Levara6t ai minnet 6et ocli ocli
bär antingen en Ma eller irukt, om äet uttalaB i KärlekBiu!l iörtröBtan pä
äet ock rättas 8ka!I äet utan tviivel bära i sina 3par. Ocn äen,
som nört äetta varnanäe orä i var, Bkall KanBke seäan när
tian eller non nunnit iram pä äen 3tenbeBtröääa ocn Bvärt vanäraäe Bvm bär

liivet, döra liksom en ai äet3amma. Detta lilla orä, 80m minnet ää
sä vackert skall äteriöra lionom eller denne pa äen rätta i nänäelse en
orätt bliivit inslagen. orä eller nänäelBer, som pä oss ett tilltalanäe
intryck, bliiva alltia mycket vackrare ocli iinare, när vi återse äem i minnets spegel.

I Amerika ock äiven i är äet brukligt att prä3ten i en en
eller tvä om aret liäller en särskilä i sin kyrka. Djurvän-
nernaB varma önskan vore att 8ä äiven bleive iallet i värt lanä. lämpligaste tiäen iör
äeBBa preäikningarB nällanäe vore enligt var mening om näBten, kort innan Blakttiäen,
ocn om vären, ää Bangiäglarna ätervänäa till noräen, päpeka äen nytta ocn gläche
vi liaiva ai äe BiBtnämnäa ocn att aniörtro äeras bon, ägg ocn ungar i iolkets
vore äiven utan tviivel en goa gärning.

iä veckor seäan nölls ett religiöst anäraganäe i otvannämnäa sviten i Dal-
kerns kyrka pä Qottlanä i Lverige at äen nogt aktaäe ocli berömäe biskop von äclieele.
Kyrkan var ivllä till sista plats ai vöränaäsiullt Ivssnanäe församlingsbor, ocli äet var
lätt att öivertvga sig om äet äjupa intryck biskopens själiulla ocli väckanäe orä gjoräe
pa alla. Kort iärut kaäe biskopen, säsom äjurskvääsiäreningarnas inspektor, leät kär-
kanälingarna via Qottlanäs DMrskvääsiärenings årsmöte. Via äetta tilliälle liölls ett
churskvääsiöreärag ai en person, som tillfälligtvis besökte orten. Liskopen uttalaäe sig
i liDrtliga oräalag om livaä som ää saäes ocli vttraäe elter iöreäragets slut blanä annat
till äen person, 30m nallit iöreäraget: ~IViätte äet ni när liar sagt äiven bliiva eäöi-
till välBignel3e."

dianne icke ocksä vi väga tro att, om äet anäliga stänäet i Miniänä upptager
äMskvääsirägan pä sitt program, äet icke blott skal! verka uppiostranäe pä vart tolk



och lindra djurvärldens lidanden, utan äfven samtidigt bringa prästerna själfva lycka
och välsignelse.

Det tillkommer ej 088 djurvänner att päpeka alla de mänM bibelBpräk, Born tära
var Bal<B talan. Dem känna prästerna bättre än vi. Vi upprepa endaBt ett löiteBord,
30m vi oita ock Mrna påminna 058 under var kamp tor rättvi3a mot djurvärlden ocn
nvilket vi äkven anBett 083 tulit att tillämpa pä värt ardete iör 6enBamma-

I naiven en at 6e832 minBta, 6et nalven I ock A'ort mi^.

I samband mcd ofvanstående bedja vi få nämna, att § 1 i vår förenings stad
gar lyder:

nar till än6amäl:
1) att dels i allmänhet inom Finland verka för en förnuftig och mild behand-

ling af djuren, dels och särskildt att i hufvudstaden, där föreningen har sitt säte, mot-
arbeta och beifra de allmännast förekommande och mest inrotade slag af djurplågeri;

2) att särskildt arbeta för att hos det uppväxande släktet väcka intresse för och
omsorg om djuren;

3) att Böka ch'uren äet Bkv66 ocn äen lättnad i cieraB mödor, Bom kan
aBtadkomm3B; ocn

4) att till utgivandet ai 3kriiter, Bom iramkalla ock betordra välvilja
ocn tilWtvennet ior djuren, Bamt Bträiva att dereda iör utdeiande ai belönin-

till dem, Bom deirämja Bviten.

?a andra allmänna tiniänd3ka djurBkvddBmötet i den 12—14 juni 1906
iattadeB i täljande reBoiution:

klotet lorenar BiF om det cirkulär Djurvännerna i nöBten
1906 ärnar atläta till landetB pl3BterBkap i BMe att uppmana desamma att vid
tilliälien arbeta djurBkvdd3Baken till iromma.

iöreninAen DjurvännernaB vägnar:

VOLMAR LINDMAN. CONSTANCE ULLNER.

Helsingfors 1906. Huvudstadsbladets nya tryckeri.


